
          

 Anexa nr. 1 

La Hotărârea Consiliului Județean Ialomița 

Nr. 82 din 18.05.2017 

 

 

 

 

 

Metodologia de acordare a granturilor pentru premierea unităților de învățământ de 

stat cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare în cadrul acțiunii ”Premii 

de excelență pentru olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar de stat, pentru 

anul școlar 2016-2017” 

 

 

 

 

 Consiliul Județean Ialomița are între obiectivele strategice prioritare și exercitarea 

atribuțiilor stabilite de lege pentru susținerea educației, prin promovarea învățământului de 

înaltă calitate și valoare, creativ și competitiv, înțeles ca un serviciu de interes public major 

pentru societatea actuală și viitoare. 

Pentru Consiliul Județean Ialomița, sprijinirea actului educațional (de formare și 

dezvoltare atât intelectuală, cât și fizică) din unitățile de învățământ preuniversitar de pe 

teritoriul județului Ialomița reprezintă și va reprezenta întotdeauna o prioritate. 

În vederea creării unui cadru adecvat atingerii pe termen lung a acestui obiectiv, 

Consiliul Județean Ialomița își propune stabilirea unor criterii de acordare a unor granturi 

unităților de învățământ preuniversitar de stat din județul Ialomița. 

Granturile se acordă unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate 

juridică din județul Ialomița (școli gimnaziale sau licee), indiferent de tipul de învățământ 

(teoretic, vocațional sau tehnologic), care fac dovada unor rezultate deosebite în domeniul 

performanțelor școlare. 

Granturile se acordă din bugetul Consiliului Județean Ialomița, cu respectarea 

prevederilor Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, 

art. 107, alin. (2) și (3), privind finanțarea suplimentară a unităților de învățământ 

preuniversitar de stat. 

 

Obiective ce se doresc atinse prin acordarea acestor granturi: 

 

- identificarea nivelului performanțelor elevilor și cadrelor didactice din ciclul 

preuniversitar în domeniile: activitatea didactică, activitatea cu elevii 

(relațiile educaționale), cercetarea științifică, cunoașterea și stimularea 

potențialului educațional al cadrelor didactice și elevilor în vederea 

dezvoltării și adaptării politicilor strategice educaționale la nivel județean, 

- constituirea unei baze de date care să fundamenteze deciziile strategice în 

domeniul educațional, 

- optimizarea continuă a activității personalului didactic și a elevilor în 

vederea stimulării obținerii performanțelor educaționale, 

- identificarea direcțiilor de evoluție (dezvoltare) profesională și orientarea 

dezvoltării profesionale a personalului didactic, ca bază pentru elaborarea 

politicilor de dezvoltare instituțională și de personal ale unităților de 

învățământ preuniversitar, 

- crearea unui mediu educațional atractiv pentru resursa umană în domeniul 

educațional județean ialomițean. 

 

 



Tipuri de granturi: 

 

A. Pentru recompensarea performanțelor individuale ale elevilor din învățământul 

preuniversitar de stat ialomițean. 

 

Acest tip de grant se acordă elevilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele ce 

se află pe lista aprobată de Consiliul Județean Ialomița (anexa 1). 

Se acordă suma de 500 lei pentru elevii care au obținut locul I/medalia de aur, iar în 

cazul olimpiadelor de limbă engleză şi limbă franceză – cel mai mare punctaj în urma 

susţinerii probei de baraj,  pentru probele individuale  la olimpiadele județene, pentru 

nivelul de învățământ la care se organizează și faza națională a acelei olimpiade școlare 

prevăzută în anexa 1. 

 

B. Pentru recompensarea performanțelor individuale ale cadrelor didactice din 

învățământul preuniversitar de stat ialomițean. 

 

Acest tip de grant se acordă cadrelor didactice ai căror elevi au obținut rezultate deosebite 

la olimpiadele ce se află pe lista aprobată de Consiliul Județean Ialomița (anexa 1). 

Se acordă suma de 500 lei pentru cadrele didactice îndrumătoare ale elevilor care au 

obținut locul I/medalia de aur iar în cazul olimpiadelor de limbă engleză şi limbă 

franceză – cel mai mare punctaj în urma susţinerii probei de baraj, pentru probele 

individuale  la olimpiadele județene, pentru nivelul de învățământ la care se organizează 

și faza națională a acelei olimpiade școlare prevăzută în anexa 1. 

 

 

C. Pentru recompensarea performanțelor obținute de echipaje ale elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat ialomițean. 
 

Acest tip de grant se acordă echipajelor formate integral din 2 până la 10 elevi inclusiv 

înmatriculați în unitățile de învățământ din județul Ialomița care au obținut rezultate deosebite 

la olimpiadele ce se află pe lista aprobată de Consiliul Județean Ialomița (anexa 1). 

Se acordă suma de 100 lei pentru fiecare elev care compune echipajul și a obținut 

locul I/medalia de aur cu echipajul la olimpiadele județene, pentru nivelul de 

învățământ la care se organizează și faza națională a acelei olimpiade școlare prevăzută 

în anexa 1. 

 

D. Pentru recompensarea performanțelor obținute de cadrele didactice îndrumătoare 

ale echipajelor formate din elevi ai  învățământul preuniversitar de stat ialomițean. 
 

Acest tip de grant se acordă cadrelor didactice îndrumătoare ale echipajelor formate 

integral din 2 până la 10 elevi înmatriculați în unitățile de învățământ din județul Ialomița care 

au obținut rezultate deosebite la olimpiadele ce se află pe lista aprobată de Consiliul Județean 

Ialomița (anexa 1). 

Se acordă suma de 500 lei pentru cadrul didactic îndrumător ale echipajului format 

integral din elevi înmatriculați în unitățile de învățământ din județul Ialomița care au 

obținut locul I/medalia de aur cu echipajul la olimpiadele județene, pentru nivelul de 

învățământ la care se organizează și faza națională a acelei olimpiade școlare prevăzută 

în anexa 1. În cazul în care echipajele premiate sunt coordonate de două sau mai multe 

cadre didactice se va acorda jumătate din suma totală primită de echipaj, sumă care se 

va împărți în mod egal între cadrele didactice îndrumătoare. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Notă: 

 

1. Pentru olimpiadele cu participare individuală sau pentru echipajele cu un singur 

îndrumător, în situația în care un cadru didactic are, prin intermediul elevilor săi, mai 

multe rezultate obținute la aceeași disciplină, se va acorda un singur premiu. 

2. Pentru olimpiadele cu participare individuală, în situația în care la rezultatele unui 

elev la o disciplină și-au adus aportul două sau mai multe cadre didactice, suma 

prevăzută pentru cadrele didactice îndrumătoare se împarte în mod egal fiecărui cadru 

didactic îndrumător. 

3. În situația în care un cadru didactic se regăsește în mai multe echipe de 

coordonare poate primii fracțiile de premiu ce i se cuvin chiar dacă rezultatele 

sunt obținute la aceeași disciplină dar pentru nu mai mult de 4 echipe de 

coordonare inclusiv al căror membru este cu condiția să nu fie singurul 

îndrumător al unui/unor elevi pentru care primește un premiu întreg la aceeași 

disciplină. 

4. Pentru olimpiada de muzică și cea de religie, în situația în care nu se organizează 

etapa județeană se vor premia elevii care au obținut locul I/medalia de aur 

precum și cadrele didactice îndrumătoare ale acestora la etapa regională a 

acestor olimpiade. 

 

Etapele evaluării 

 

1. Pentru anul școlar 2016 – 2017 fiecare cadru didactic va completa o cerere tip pentru 

acordarea grantului în vederea recompensării performanțelor individuale obținute la 

olimpiadele școlare, cererea urmând să fie depusă și înregistrată la secretariatul unității 

de învățământ. Modelul cererii este prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta metodologie. 

2. Cererea va fi însoțită de portofoliul personal al solicitantului, acesta constând în copii 

xerox ale diplomelor obținute de elevii îndrumați de acesta/aceștia la olimpiadele 

școlare prevăzute la anexa 1. Copiile vor fi autentificate cu mențiunea ”conform cu 

originalul” de către directorul unității de învățământ. 

3. Consiliul de administrație al unității de învățământ aprobă tabelul centralizator cu 

elevii și cadrele didactice propuse pentru premiere prevăzut la anexa 3 din 

metodologie 

4. Instituția de învățământ, prin director, va preda toate cererile și portofoliile cadrelor 

didactice, însoțite de tabelul centralizator tip (anexa 3) în format letric avizat de către 

Inspectoratul Școlar Județean Ialomița și electronic, către Direcția Coordonare 

Organizare a Consiliului Județean Ialomița. Odată cu depunerea documentelor unității 

de învățământ pe care o reprezintă se completează și solicitarea (anexa 4) prin care se 

solicită participarea la programul de granturi pentru premierea unităților de 

învățământ de stat cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare. 
5. Termenul final de predare de instituția de învățământ către Direcția Coordonare  

Organizare pentru documentațiile specificate anterior este 3 noiembrie 2017. 

6. Se constituie Comisia Județeană de Coordonare și Implementare a programului de 

granturi pentru premierea unităților de învățământ de stat cu rezultate deosebite 

în domeniul performanțelor școlare formată din 5 persoane, după cum urmează: 

- președintele comisiei – un vicepreședinte al Consiliului Județean Ialomița, 

desemnat prin dispoziție a președintelui Consiliului Județean Ialomița, 

- vicepreședinte al comisiei – inspectorul școlar general al Inspectoratului 

Școlar Județean Ialomița 

- secretar – inspectorul școlar responsabil cu activitățile extrașcolare și 

extracurriculare al Inspectoratului Școlar Județean Ialomița 



- membru – directorul executiv adjunct al Direcției Buget Finanțe din cadrul 

Consiliului Județean Ialomița 

- membru – directorul executiv adjunct al Direcției Coordonare Organizare 

din cadrul Consiliului Județean Ialomița. 

Secretariatul tehnic este format dintr-un funcționar public de execuție din cadrul 

Direcției Buget Finanțe și unul de la Direcția Coordonare Organizare, desemnați prin 

dispoziția președintelui Consiliului Județean Ialomița. 

7. Membrii Comisiei Județene de Coordonare și Implementare a programului și 

secretariatul tehnic vor completa până la data de 10 noiembrie 2017 lista unităților de 

învățământ care au depus solicitări de includere în programul de granturi, conform 

modelului prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta metodologie. 

8. Până la data de 24 noiembrie 2017 Comisia va analiza și evalua cererile depuse de 

școli și licee și va completa lista unităților de învățământ care beneficiază de 

programul de granturi în urma evaluării aplicațiilor, potrivit modelului prevăzut în 

anexa nr. 6 la prezenta metodologie. 

9. Tabelul centralizator va fi înaintat Președintelui Consiliului Județean Ialomița în 

vederea încheierii contractelor de finanțare între Consiliul Județean Ialomița și 

unitățile de învățământ ialomițene desemnate câștigătoare. 

 

Obs.:  

- în cazul în care pe diplomă nu este menționat numele 

profesorului/profesorilor îndrumător/i, unitatea de învățământ va atesta acest 

lucru printr-o adeverință. 

- în cazul în care pe diploma obținută de un echipaj nu este menționat numele 

membrilor echipajului, unitatea de învățământ va elibera o adeverință prin 

care arată componența nominală a echipajului și îndrumătorul/îndrumătorii 

acestuia. 

 

Acordarea premiilor 

 

Ceremonia de acordare a premiilor prevăzute în prezenta metodologie se face în cadru 

festiv, fiind organizată de Consiliului Județean Ialomița în parteneriat cu Inspectoratul Școlar 

Județean Ialomița și unitățile de învățământ beneficiare ale finanțării și va fi prezidată de 

Președintele Consiliului Județean Ialomița, în luna decembrie 2017. 

Cheltuielile privind organizarea și desfășurarea acțiunii ”Premii de excelență pentru 

olimpicii ialomițeni” sunt suportate din surse bugetare proprii, precum și din alte surse atrase, 

de la persoane juridice ( societăți comerciale, societăți financiar-bancare, etc.), în condițiile 

legii. 

 

Valorificarea rezultatelor evaluării 

 

Din punct de vedere instituțional, rezultatele implementării prezentei metodologii vor servi la: 

- informarea conducerii unităților de învățământ preuniversitar, a 

inspectoratului școlar județean și a comunității interesate despre potențialul 

didactic, științific, profesional și managerial al corpului didactic și 

performanțele școlare ale elevilor din județul Ialomița, 

- fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea planului operațional și strategic 

al instituțiilor de învățământ preuniversitar, 

- acordarea de recompense elevilor și cadrelor didactice care aduc contribuții 

notabile la dezvoltarea cunoașterii științifice de profil și dezvoltarea 

capacității instituționale, 

- dezvoltarea de baze de date utile politicilor de personal, menținerii, selecției 

și promovării personalului didactic, 

- atragerea de noi resurse umane de calitate în sistemul educațional 

preuniversitar ialomițean, 



- creșterea prestigiului unităților de învățământ unde se obțin performanțe 

educaționale și a sistemului educațional ialomițean în general. 

 

 

Din punct de vedere individual rezultatele evaluative obținute pot servi la: 

- recunoașterea și aprecierea instituțională a eforturilor și performanțelor 

școlare realizate de fiecare cadru didactic și elev, 

- elaborarea propriilor proiecte de dezvoltare și perfecționare profesională, 

- creșterea gradului de responsabilizare față de propriile performanțe școlare. 

 

Conform art. 107, alin. (3) din Legea 1/2011 a educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare: ”finanțarea suplimentară se realizează pe bază de contract încheiat 

între unitatea școlară și finanțator”. 

Consiliul Județean Ialomița își rezervă dreptul de a aduce modificări și/sau completări 

prezentei metodologii, prin hotărâre de consiliu județean. 

 

Observații: 

Anexa 1 – lista olimpiadelor școlare care sunt premiate 

Anexa 2 – cerere tip a cadrului didactic 

Anexa 3 – model al tabelului centralizator depus de unitățile de învățământ 

Anexa 4 – solicitare unitatea de învățământ pentru includerea în programul de granturi 

Anexa 5 – lista unităților de învățământ care au depus solicitări de includere în programul de 

granturi 

Anexa 6 – lista unităților de învățământ care beneficiază de programul de granturi în urma 

evaluării aplicațiilor pentru includerea în programul de granturi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 1 – Lista olimpiadelor școlare 

           Faza judeţeană 

 

 

 

1. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (cls. V-VIII) 

2. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (cls. IX - XII) 

3. LIMBA RROMANI MATERNĂ 

4. LIMBI ROMANICE: LIMBA FRANCEZĂ 

5. LIMBA ENGLEZĂ 

6. LIMBA RUSĂ MODERNĂ 

7. MATEMATICĂ 

8. ASTRONOMIE şi ASTROFIZICĂ 

9. FIZICĂ 

10. CHIMIE 

11. BIOLOGIE 

12. GEOGRAFIE 

13. INFORMATICĂ 

14. TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

15. ISTORIE 

16. ŞTIINŢE SOCIO - UMANE 

17. PEDAGOGIE – PSIHOLOGIE (LICEE PEDAGOGICE) 

18. RELIGIE 

19. ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ şi ISTORIA ARTELOR (cls. XI – XII) 

20. MUZICĂ 

21. OLIMPIADA CORALĂ 

22. OLIMPIADA DE COREGRAFIE (cls. VII – XII) 

23. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT  

 

23.1.    OLIMPIADA GIMNAZIILOR – competiţii desfăşurate la nivel judeţean pe echipe: 

23.1.1.  Şah mixt – gimnaziu 

23.1.2.  Tenis de masă mixt – gimnaziu 

23.1.3.  Volei – băieţi – gimnaziu 



23.1.4.  Volei – fete  – gimnaziu 

23.1.5.  Baschet – băieţi – gimnaziu 

23.1.6.  Baschet – fete – gimnaziu 

23.1.7.  Handbal – băieţi – gimnaziu 

23.1.8.  Handbal –  fete – gimnaziu 

23.1.9.  Fotbal –  băieţi – gimnaziu 

23.1.10. Fotbal –  fete – gimnaziu 

23.1.11. Badminton mixt – gimnaziu 

23.1.12. Rugby – Tag mix – gimnaziu  

23.1.13. Tetratlon mixt – gimnaziu  

 

23.2.    OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR – competiţii desfăşurate pe echipe:  

23.2.1.  Fotbal – fete – învăţământ primar 

23.2.2.  Fotbal – băieţi – învăţământ primar  

23.2.3.  Minihandbal mixt – învăţământ primar 

23.2.4.  Volei – băieţi – liceu  

23.2.5.  Volei – fete  – liceu 

23.2.6.  Baschet – băieţi – liceu 

23.2.7.  Baschet – fete – liceu 

23.2.8.  Handbal – băieţi – liceu 

23.2.9.  Handbal – fete – liceu 

23.2.10. Fotbal –  băieţi – liceu 

23.2.11. Fotbal –  fete – liceu  

23.2.12. Rugby – Tag – liceu  

23.2.13. Pentatlon – fete – liceu  

23.2.14. Pentatlon – băieţi – liceu  

 

23.3.     OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR – competiţii desfăşurate la nivel  

                                                                                                            individual  

23.3.1.  Tenis de masă – fete – liceu   

23.3.2.  Tenis de masă – băieţi – liceu   

23.3.3.  Şah – fete – liceu    

23.3.4.  Şah – băieţi – liceu    

23.3.5.  Cros – fete – liceu  

23.3.6.  Cros – băieţi – liceu 

23.3.7.  Badminton – fete – liceu  

23.3.8.  Badminton – băieţi – liceu 

 

 

24. EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ 

25. MECANICĂ 

26. CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE 

27. ELECTRIC, ELECTROTEHNIC, ELECTROMECANIC 

28. ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAŢII 

29. INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE 

30. FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN 

31. ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERŢ 



32. TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 

33. AGRICULTURĂ – CREŞTEREA ANIMALELOR 

34. AGRICULTURĂ – CULTURA PLANTELOR 

35. PROTECŢIA MEDIULUI 

36. INDUSTRIE ALIMENTARĂ 

37. ANALIZA PRODUSELOR ALIMENTARE 

38. OLIMPIADA ANIMATORILOR (LICEE PEDAGOGICE – cls. IX – XII) 

39. OLIMPIADA “LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ” (cls. V – XII) 

40. OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LINGVISTICĂ (cls. V – XII) 

41. OLIMPIADA PENTRU ELEVII DIN MEDIUL RURAL “UNIVERSUL CUNOAŞTERII PRIN 

LECTURĂ” (cls. V – VIII) 

42. OLIMPIADA DE ŞTIINŢE PENTRU JUNIORI 

43. OLIMPIADA NAŢIONALĂ INTERDISCIPLINARĂ “ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI” 

44. LIMBA LATINĂ 

45. PUBLIC SPEAKING 

46. OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARGUMENTARE, DEZBATERE ȘI GÂNDIRE 

CRITICĂ ”TINERII DEZBAT” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 2 – cerere tip a cadrului didactic 

 

 

Antetul unității de învățământ 

 

 

Domnule director, 

 

 

Subsemnatul/a ………………………………, cadru didactic al 

………………………………, pe catedra/postul de …………………………, vă rog să îmi 

aprobați cererea de includere pe lista cadrelor didactice ce beneficiază de prevederile 

metodologiei privind acordarea de granturi pentru premierea unităților de învățământ 

de stat cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare a Consiliului Județean 

Ialomița. 

Menționez că în anul școlar 2016-2017 am avut următoarele rezultate ca 

îndrumător al elevilor care au ocupat locul I/medalia de aur iar în cazul olimpiadelor de 

limbă engleză şi limbă franceză – cel mai mare punctaj în urma susţinerii probei de 

baraj la olimpiadele școlare - fazele județene (regionale în cazul disciplinelor muzică și 

religie) și pentru care se organizează și faza națională la nivelul de învățământ 

menționat în tabel și prevăzute în anexa 1 a metodologiei mai sus amintite: 

 

Nr. 

Crt. 
Numele și prenumele 

elevului 
DENUMIREA 

OLIMPIADEI 
CLASA 

Numele și prenumele 

cadrului/cadrelor didactice 

îndrumătoare 

1.     

…     

…     

…     

…     

 

Atașez în copie certificată ”conform cu originalul” diploma/diplomele/adeverințele 

obținute de către elevii pe care i-am îndrumat. 

 

 

 

 

 

 

Data,                                                                                       Semnătura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa 3 – model tabel centralizator la nivelul unității de învățământ 

 

 

 

Antetul unității de învățământ 

                                                                                                                  Avizat IȘJ Ialomița 

                                                                                                                       ………….. 

 

 

 

Tabel centralizator al rezultatelor elevilor și cadrelor didactice care au obținut locul I/medalia 

de aur iar în cazul olimpiadelor de limbă engleză şi limbă franceză – cel mai mare 

punctaj în urma susţinerii probei de baraj la faza județeană (regională în cazul 

disciplinelor muzică și religie) a olimpiadelor din anexa 1 pentru care se organizează și 

faza națională la nivelul de învățământ menționat în tabelul de mai jos, din unitatea de 

învățământ ………………………………. în vederea participării la programul de granturi al 

Consiliului Județean Ialomița pentru premierea unităților de învățământ de stat cu rezultate 

deosebite în domeniul performanțelor școlare 

 

 

 

Nr. 

Crt. 
Numele și prenumele 

elevului 
DENUMIREA 

OLIMPIADEI 
CLASA 

Numele și prenumele 

cadrului/cadrelor didactice 

îndrumătoare 

1.     

…     

…     

…     

 

Aprobat în ședința consiliului de administrație al unității din data de ………….. 

 

 

 

 

Director,                                                                                                        Secretar, 

 

…………..                                                                                              ………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa 4 – solicitare unitatea de învățământ 

 

 

 

Antetul unității de învățământ 

 

 

 

 

Domnule președinte, 

 

 

 

 

 

 

Subsemnatul/a ………………………………, director al 

………………………………, vă rog să aprobați solicitarea de includere a unității de 

învățământ ……………………………………………….pe lista unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din județul Ialomița ce beneficiază de prevederile metodologiei privind 

acordarea de granturi pentru premierea unităților de învățământ de stat cu rezultate 

deosebite în domeniul performanțelor școlare a Consiliului Județean Ialomița. 

Această solicitare este depusă ca urmare a aprobării Consiliului de Administrație 

al …………………………………………………………………………….. de a fi inclus în 

programul de granturi pentru premierea unităților de învățământ de stat cu rezultate 

deosebite în domeniul performanțelor școlare al Consiliului Județean Ialomița. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data,                                                                                       Semnătura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa 5 

 

Lista unităților de învățământ preuniversitar de stat care au depus solicitări de 

includere în programul de granturi pentru premierea unităților de învățământ de stat 

cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare al Consiliului Județean 

Ialomița 
 

 

Nr. 

Crt. 

Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Reprezentantul legal 

   

   

   

   

   

   

 

 

Președintele Comisiei Județene,                            Vicepreședintele Comisiei Județene, 

 

…………………………………                           ……………………………………. 

 

 

 

Secretar ………………………………………………………. 

 

Membru ………………………………………………………. 

 

Membru ………………………………………………………. 

 

 

 

Secretariat tehnic: ……………………………………….. 

 

       ………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa 6 

 

Lista unităților de învățământ preuniversitar de stat care beneficiază de 

programul de granturi pentru premierea unităților de învățământ de stat cu rezultate 

deosebite în domeniul performanțelor școlare al Consiliului Județean Ialomița 
 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Unitatea de învățământ 

preuniversitar 

 de stat 

Cuantumul grantului acordat 

 

Premiere elevi Premiere cadre 

didactice 

Total 

     

     

     

     

     

     

 

 

Președintele Comisiei Județene,                            Vicepreședintele Comisiei Județene, 

 

…………………………………                           ……………………………………. 

 

 

 

Secretar ………………………………………………………. 

 

Membru ………………………………………………………. 

 

Membru ………………………………………………………. 

 

 

Secretariat tehnic: ……………………………………….. 

 

       ………………………………………… 

 


